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dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas

nr. 4 LIEPA — RUGPIŪTIS 1962 XIV METAI

MIRĖ PROF. MYK. BIRŽIŠKA

Šių metų rugpiūčio mėn. 24 d., 10 vai. vakare 
Los Angeles mirė Korp! Vytis Garbės Narys prof. 
Mykolas Biržiška. Tai buvo Profesoriaus 80-tasis 
gimtadienis.

Mykolas Biržiška gimė Viekšniuose 1882 m. 
rugpiūčio mėn. 24 d. Nors užaugo žemaitiškai len
kiškoje, bajoriškoje aplinkoje, būdamas Šiaulių gim
nazijoje apsisprendė lietuviu ir stojo lietuvybės dar
ban, organizuodamas lietuvių kalbos kuopelę. Šiuo 
pradėjo kovą už lietuvių kalbą, tautinę laisvę, kul
tūrą. Už tai dar studijuojant ir po to nesykį buvo 
rusų, o vėliau lenkų areštuotas, teistas ir kalintas. 
Kova nebuvo bergždžia ir ji vainikuota parašu po 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktu. Prof. Mykolo Bir
žiškos, kaip visuomenininko, lietuvių literatūros is
toriko ir tautosakos tyrinėtojo nuopelnai mūsų tau
tai ir kultūrai yra neišmatuojami.

Skautybės idėja ir metodai profesoriaus asme
nyje rado pritarėją. Būdamas Vilniaus lietuvių gim
nazijos direktorium, pritarė lietuvių skautų kūri
muisi ir rėmė jų pirmuosius žingsnius. Korp! Vytis, 
gerbdama prof. Biržiškos įnašą lietuvių kultūrai ir 
darbą mokslo, švietimo srityje, 1955 m. išrinko savo 
Garbės Nariu. Gi 1956.11.16 Pasaulio Lietuvių Skau
tų Sąjungos Tarybos pirmija, “įvertindama prof. 
Mykolo Biržiškos nuopelnus lietuvių tautai ir skau
tų organizacijai”, jį apdovanojo aukščiausiu savo 
žymeniu — Geležinio Vilko ordinu.

Profesoriaus dukroms, jų šeimoms ir broliui 
prof. Viktorui Biržiškai lietuvių skautija reiškia gi
lią užuojautą.

LIETUVOS 
NAC/CNALINB 
M. MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA
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INDIVIDAS — KŪRYBOS ŠALTINIS

Vaidevutis Mantautas Noli moras ire, in teivsum redi; in

interiore domine 
(Neik išorėn, grįžk 

žmoguje gyvena

habitat veržtas.
į save patį; vidiniam 
tiesa )

Šv. Augustinas1

Įžanginės pastabosSis straipsnis yra kelių paskaitų ir pašnekesių provizoriška santrauka. Jame išreikštos mintys nepretenduoja į galutines ar dogmiškas išvadas. Tai tik draugiškas pasikeitimas nuomone ir viene kita sugestija su broliais ir sesėmis akademikais skautais, kaip tai dažnai darome prie stovyklos lauželio, į ramų nakties dangų tyliai kylant mažoms kibirkštims.Mūsų spaudoje kai kurie terminai gana įvairiai vartojami. Galimiems nesusipratimams išvengti, norėčiau pažymėti, jog terminv “individais” vartoju Prof. Dr. Pr. Skardžiaus Lietuvių Kalbos Vadove nurodyta prasme: “individas... asmuo, atskira asmenybė.”2 Taip pat ir terminą “asmenybė” vartoju taip, kaip jis apibūdintas tame pačiame žodyne: “asmenybė... są moninga individualybė, asmens pobūdis, personažas (a. personality, pre. personalite, vok. Persoenlichkeit) .”3 Asmenybė, taip kaip aš ją suprantu, yra tai, kas vieną asmenį skiria nuo kito, kas vieną asmenį daro savitu ir skirtingu, su specialiai jam charakteringais veiksmais; tuo būdu, kūdikis dar nėra asmenybė pilna to žodžio prasme. Sąmoningai individualybei arba asmenybei reikalingas tam tikras subrendimo laipsnis; ir kuo daugiau žmogus dvasiškai bręsta ir auga, tuo labiau jam tinka asmenybės terminas. Tarp kitko, asmenybės terminas eo ipso su savim neatsineša blogio ar gėrio konotacijos; mes kalbame ir apie blogas, ir apie geras asmenybes. Tačiau nebūtų įmanoma pastebėti asmenybės be ją išskiriančių ir, jei taip galima išsireikšti, pabrėžiančių, išryškinančių specifinių tam vienam asmeniui priklausančių savybių.
Kūrėjas ir turgusKalbėdami apie kūrėją, dažnai galvojame apie poetą, rašytoją, menininką, artistą, muziką ir t. t. Čia to žodžio nevartosiu šia siauresniąja prasme. Gyvenimo turguje galima rasti tikros kūrybos platesniąją prasme ir pas kaminkrėtį, ir fabriko darbininką, ir valgyklos patarnautoją, ir autobuso šoferį; tai nėra tik taip vadinamų aukštesniųjų klasių privilegija. Anot Vlado Putvinskio-Putvio, “Kūrybos elementai, tai ne vien tik meno privilegija, ji gali būti visose gyvenimo srityse. Nėra tokio darbo, nėra tokio amato, kur nebūtų galima įnešti mažiau ar daugiau kūrybos. Taip pat kaip meno srityje kartais matome žemės šliužus amatininkus, taip jau atsitinka kartais tikrų kūrėjų menininkų, kurie į savo amato padarą moka
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Prof. Mykolas Biržiška su 
Korp! Vytis spalvom. Kai
rėje p. Biržiškienė.

L. Briedžio nuotr.

įpūsti aukšto artistiškumo gyvį”.4Taigi, gyvenimo triukšmingas turgus turi kūrėjų visose savo srityse; ir jie visada savo asmenybe skiriasi nuo paprastų amatininkų (nors ir kartais labai aukštais titulais besipuošiančių). Būtų beprasmiška ilgai ginčytis, kas išskiria žmogų kūrėją nuo žmogaus amatininko. Daug svarbiau pabrėžti, jog tas skirtumas yra, ir labai ryškus. Visi mes tą skirtumą anksčiau ar vėliau pastebime. Žmogus kūrėjas ilgai negali slasptytis gyvenimo turguje. Vienokiu ar kitokiu būdu jisai prie to turgaus nepritampa. Jis yra skirtingas; jis yra kitoks; jis su savim atneša pavasarį, gyvenimą ir šypseną. Jis nėra dirbtinas. Jis nėra beždžionė, bet, kaip vienas didelis mūsų mąstytojas pasakė, jis yra sau žmogus. Amatininkas palieka dirbtinio augalo įspūdį. Kūrėjas, kaip šviežia gėlė, su savim atsineša lankos kvapą ir žiedelyje prieš ryto saulę deimantais spindinčius rasos lašelius. Susitikus su žmogum kūrėju, mes jaučiame kažką naujo.
Dviguba problemaKai mūsų lietuviškasis tremties jaunimas yra daugiau ar mažiau nusivylęs kai kuriais mūsų veiksniais, partiniais ginčais, sustingusiomis pažiūromis ir kai kuriais kitais dalykais, yra sena naujiena. Apie tai jau daug buvo rašyta ir kalbėta. Čia pažymėtini tik to nusivylimo kai kurie aspektai, susiję su mūsų pašnekesio tema.Mano įsitikinimu, viena iš jaunimo nusivylimo kai kuriais vyresnės kartos atstovais priežastis yra kaip tik ta, kad ne visi jie yra žmonės kūrėjai. Pasitaiko tarp jų (lygiai kaip ir jaunimo tarpe, kuris Čia toli gražu neteisinamas!) tam tikras skaičius žmonių amatininkų. O nieko blogesnio ir labiau atstumiančio negalima įsivaizduoti kaip žmogų amatininką auklėtojo, vado, pranašo, didelio visuomenės šulo rolėje. Visos žmogaus amatininko prakalbos jaunai sielai skamba kaip žvangantis varis. Jauna siela
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tokiam skambėjimui neatsidaro; amatininko balsas lieka šaukiąs tyruose. Ir tai yra pirmoji problema. Kol nebus teigiamai išspręstas klausimas, kaip amatininkus pakeisti kūrėjais, arba bent kaip surasti daugiau kūrėjų vadovaujančiose pozicijose, jaunimo nusivylimas tęsis, ir bus didelis.Tačiau tai tik viena medalio pusė. Juk turime, tikrai turime žmonių kūrėjų vyresniosios kartos tarpe. Turime žmonių, kurie buvo, yra ir iki grabo lentos liks jauni, nauji, dinamiški, pilni pavasario vėjo ir meilės ug
nies. Paneigti, kad tokių asmenybių mūsų tarpe yra būtų ne vien neteisy
bė, bet net ir melas. Ir tai dar ne šiaip sau, bet didelis ir biaurus melas. 
Nes tokių žmonių, ačiū Dievui, su žibintu ieškoti nereikia. Juos matome visur, ir ne vienam jaunajam akademikui dar ilgas kelias iki tokių vyresnės kartos atstovų kūrybingumo, energijos ir pasiaukojimo.Bet, jeigu tikrų žmonių kūrėjų atsiranda, kodėl jie neuždega, kodėl net ir jų žodis dažnai lieka jaunimo nepasisavintas, kodėl vyresnės garbingos mūsų Tėvynės kūrėjų kartos dažnai neseka jaunoji susipratusi kūrėjų karta? Šio klausimo išsprendimas tai ir bus antroji problema; ir ši antroji problema, mano manymu, yra daug svarbesnė už pirmąją. Radus čia tinkamą atsakymą, kitur viskas savaime susiklos.

Urvas ir saulėIeškant atsakymo, noromis nenoromis prisimena garsioji Platono alegorija jo nemirtingo veikalo “Respublika” VII knygos pradžioje, kur Platonas kalba apie urvinius žmones, niekad nemačiusius tikro išorės pasaulio, stebinčius tiktai šešėlius urvo sienoje, ir apie vieną tų žmonių, staiga išėjusį ar išvestą iš urvo. Išėjęs iš urvo žmogus pamato visai kitą, jau nebe atspindžių ar šešėlių, bet naują, tikrą, saulės spinduliuose žėruojantį pasaulį, ir pagaliau pačią saulę. Gailėdamasis savo buvusių urvinių draugų, jis grįžta atgal ir bando jiems pasakoti apie jo pamatytą nuostabą. Tačiau urviniai žmonės iš jo tik juokiasi ir šaiposi; o pastangos juos išvesti į dienos šviesą gali net baigtis saulę mačiusiojo mirtimi. Kitais žodžiais tariant, urvinis žmogus saulei yra aklas. Jis nesupranta ir negali suprasti šviesos. Jam, pasiskolinus Brazdžionio žodžius, “juodos tulpės ir juodos lelijos, ir daina vyturėlio juoda.” Ir visa tai tik tuomet nustos būti juoda, kai urvinis žmogus pagaliau paliks urvą, plačiau atvers akis ir pats pamatys.Čia prieiname prie be galo svarbaus dalyko — prie vizijos. Kiekvienas žmogus kūrėjas be išimties turi savo viziją. Tos vizijos skirtingos. Bet be jų kūrėjas nebūtų kūrėjas. Žmogus amatininkas vizijos neturi, ir todėl jam labai sunku žmogų kūrėją suprasti. Jis naudojasi kūrėjo atsiektais laimėjimais (kartais kaip kanibalas “suvalgydamas net patį kūrėją ir po to jam pastatydamas paminklą”), bet kūrėjo asmenybės paslaptis jam ir lieka paslaptis — tol, kol jis tik žiūri ir nemato. Čia yra panašiai kaip su vienu labai dideliu ir žymiu žmogum, kuris, savo studentų prašomas jiems atskleisti savo kūrybos paslaptį, paprastai tarė: “aš jums galiu aiškinti, bet negaliu duoti regėjimo. Regėti turite jūs patys.”Paimkim porą konkretesnių pavyzdžių. Du žmonės skaito Kristaus žodžius: “Palaiminti gailestingieji, nes jie laimės gailestingumo.” Vienas iš jų tai tik lankstus posakis. Kitam tie žodžiai — jau nebe žodžiai, bet apčiuopiama realybė, nuo kurios smarkiau plaka širdis ir aukščiau kyla
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Nepriklausomos Lietuvos paviljono Čikagos 
das. Paroda vyko liepos 25 — rugpiūčio 12 
skulptorius Aleksandras MarčiuliojsJ.s, gen. 
viljono direktorius Bronius Nainys

Tarptautinėje Prekybos Parodoje vaiz- 
d.d. Iš kairės: paviljono projektuotojas 
konsulas Dr. Petras Daužvardis ir pa-

V. Noreikos nuotr.

siela. Tas žmogus dirba raupsuotųjų ligoninėje. Jis mato daug baisaus var
go. Jis dirba sunkiai. Bet jo gyvenimo sunkiose valandose šviečia tie Kris
taus žodžiai ir jam duoda jėgų. Kodėl? Nes jis yra žmogus kūrėjas, savo 
sieloje turįs gailestingumo ir meilės viziją.

Arba vėl, du žmonės girdi deklamuojamus poeto žodžius:
“Vasarvidy, kai Jo ranka pakilus laimins
Nuo Mūšos lig Drūkšių, viszts lig Ūlos kaimus,
Jam Agnus D ei gaus visų bažnyčių bonios,
Ir maldai Palanga puls, ir Trakai, ir Švenčionys.
O Galvės ežero aztšroj pakeltos vilnys
Vėl kaip sena garbė į aukštą krantą vilnys 
Ir dulkes neš į dugną nuo senųjų plytų 
Ir džiūgaudamos sveikins naują laivės rytą...”5
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Vienam žmogui tai bus tik gražus žodžių skambesys. Kitam — kaip 
nuriedėjusi ir skausmo, ir vilties ašara, stiprinantį jo tikėjimą Lietuvos 
ateitim, padedanti jam ištikimiau eiti tremties keliu. Kodėl? Nes pirmasis 
žmogus neturi, o antrasis — turi savo širdyje Nepriklausomos Lietuvos 
viziją. (Čia toli gražu nenoriu pasakyti, kad būtinai kiekvienam kūrėjui 
patiks, va, kaip tik šitas eilėraščio posmas. Gal jam patiks visai kas kita. 
Bet, kiekvienu atveju, Lietuva jam niekad nebus tuščias žodis. Lietuva 
jam bus vaizdas, jo širdies neatskiriama dalis).

Štai kodėl dažnai mūsų kartos, mokslą pradėjusios dar Lietuvoje, bet 
jį baigusios ir aukštesnius mokslo laipsnius įsigijusios jau užjūryje, atsto
vams taip sunku įsigyventi į tai, ką nuoširdžiai stengasi perteikti garbingi 
ir tikrai kūrybingi vyresniosios kartos atstovai. Jie turi Lietuvos viziją. 
Mums dažnai tos vizijos trūksta. O sausų proto argumentų neužtenka. 
Tiesa, jie būtini ir nepamainomi. Bet šalia jų dar yra ir širdies logika, ir 
tik kai žmogus jaučia ir myli ne vien protu, bet visa savo širdimi, visa savo 
siela, jo jausmas tampa pilnas. Ir toks jausmas nėra tuščias ar vaikiškas 
sentimentalumas. Kalbėdamas apie pilną jausmą, kalbu apie tai, kas 
įpareigoja (bet laisvai įpareigoja, be išorinės prievartos) visą individą, 
kas neduoda jam ramybės, kas jį nuolat veda net per erškėčius ir dyglius, 
kas dega kaip Kudirkos “šventa ugnis toji, kur traukia prie darbo ir duoda 
tiek vieko, kad menkas ir silpnas net milžinu stoji...” Tas jausmas be vizi
jos neįmanomas. Bet sykį žmogus turi savo viziją, pav., šiuo atveju Lietu
vos viziją, jis jaučiasi galįs su pasitikėjimu ištarti:

“Kaip amžiai gintare uždarė
Lašą nerimstančio vandens 
Visa, kas mano sieloj gera 
Tik tavo meilėje gyvens.

Kaip amžiai gintare išlaikė
Spyglį žaliuojančios pušies 
Nebijo mano meilė laiko, 
Nebijo griaunančios mirties.” 6

Darbymetė ir šventvakaris

Kaip tapti kūrėju ir “įsigyti” viziją? Čia nėra aiškios formulės, ir 
kiekvienam kelias į žmogų kūrėją iš žmogaus amatininko bus skirtingas. 
Saulė yra viena, bet daug žmonių, kurie į ją žiūri. Tačiau neapsiriksime 
pasakydami, kad Šv. Augustino patarimas, parinktas kaip motto šiam pa
šnekesiui, yra būtinas kiekvienam jaunam žmogui: “neik išorėn, grįžk į 
pats save; tik vidiniam žmoguje gyvena tiesa.” Tas pats Didysis Dievo 
Ieškotojas yra taip pat pastebėjęs, jog mes išeikvojom nepaprastai daug 
jėgų ir vis skubam dideliu greičiu savo gyvenimo keliais, bet tie keliai pa
sirodo esą tik šunkeliai — mūsų pastangos yra “praeter viam.”7 Kodėl? 
Kaip tik dėlto, kad darbymetės įtampoje esame užmiršę šventvakarį.

Prof. Dr. J. Grinius savo labai gražiam ir dėmesio vertam straipsnyje 
“Lietuviai studentai ir jų vyresnieji Jungtinėse Amerikos Valstybėse”8 
aptarė vyresniosios kartos klaidas ir jos pareigas jaunesniajai lietuvių 
kartai. Bet mums nebus naudos iš vyresniųjų pastangų, jei patys sėdėsi
me murkdami, kaip patenkinti katinai ties pieno lėkšte. Nieko mums ne-
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padės vyresniųjų kritika, priekabių ieškojimas, klaidų blusinėjimas veiksnių tarpe. Neužteks net ir duodamo gero pavyzdžio, net spinduliuojančios kūrybos pavyzdžio. Pavyzdys bus, bet neįstengsime, kaip tie urviniai žmonės, jo pamatyti.Turime įsisąmoninti, jog kūrybos šaltinis esmėje yra tiktai individas. Individui padeda kurti įvairios aplinkybės, jo tautos dvasia, tradicija, kultūra, draugystė, ir taip toliau. Tai tiesa, bet to neužtenka. Visa pagalba nueis niekais, jei individas pats visko “neperleis” pro savo prizmę, jei nepažvelgs į savo paties sielą, į savo paties gelmes.Mūsų dienų tragedija yra ne kas kita kaip vadinamoji "akcijos here- zija.” Esame iki ausų pasinėrę darbymetėje ir nebeturime laiko šventvakariui. Ir todėl visas mūsų darbas lieka amatininkiškas ir paviršutiniškas, be vizijos, be gelmės.Gelmė slypi kiekvieno žmogaus sieloje, bet ją surasti galima tik pabėgant nuo išorės ir grįžtant į save patį. Tai nereiškia, kad žmogus aktyvų gyvenimą turi radikaliai pakeisti vien kontemplatyviu gyvenimu. Ne visi tam pašaukti. Tačiau tam tikras kontemplacijos elementas yra būtinas kiekvienam individui, kuris nori tapti kūrėju.Čia nesiimu aiškinti, kuriais būdais ir premonėmis pasiektinas vidinis susikaupimas. Tai būtų atskira tema. Šį kartą tik pabrėžiu pačia bendriausia prasme, jog mūsų darbymetė bus tik tuomet vaisinga - kūrybinga, kai mūsų rankos susidės vakaro maldai, ir kai mūsų sieloje bus vien tik jai rezervuoti šventvakario rimties momentai.Kitais žodžiais tariant, mums verktinai reikalingas dvasinis susikaupimas, mąstymas, gilinimasis į tuos nuostabius turtus, kurie kaip dar nepanaudoti talentai, apnešti storu dulkių sluoksniu, guli kur nors sielos kamputyje. Sokrato žodžiai, pažink pats save, yra nemažiau aktualūs mūsų tariamai moderniškam šimtmetyje. Savęs pažinimas ir susikaupimo valandos atves į tikrą kūrybą, padės kaip tai Valančiaus bitelei pasisavinti “saldų medų” iš kitų gėlių, padės ir suprasti, ir užjausti savo brolį - žmogų.Dažnai mums atrodo, kad esame lėkšti, išsiblaškę, kad kūrybos kelias yra ne mūsų kelias. Bet kalbanti šventvakario tyla pakeis šį įsitikinimą. Su nuostaba pamatysime, kad susikaupus mumyse atsiveria mums iki šiol visai nežinomos gelmės, ir tai, kas anksčiau buvo tiktai purvina bala, pamažu tampa skaidriu šaltiniu vandens, trykštančiu į amžinąjį gyvenimą.
išv. Augustinas, De vera religione.
2Pr. Skardžius, Lietuviu kalbos Vadovas (Bielefeld: Lietuvių Tremtinių Bendruo
menė, 1950), p. 289.

2 Ibid., p. 183. . T
4Vladas Putvinskis-Pūtvis, Raštai, III, Red. A. Marcinkevičius (Kaunas. ie u 
vos Šaulių Sąjunga, 1934), p. 215.

5Bernardas Brazdžionis, Giesmė Kunigaikščiu Miestui.
GNelė Mazalaitė. Citavau iš atminties.
?Šv. Augustinas, In Ps. cl.
Sžiūr. Aidai, 1962, Nr. 3, pp. 104-110.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ AŠTUNTOJO TARPTAUTINIO 
JAUNIMO FESTIVALIO HELSINKYJE

1962.7.26 — 1962.8.6.
Julius Baškys“-----------Mes visuomet būsime jaunimoir kylančios klasės partija, mums reikalinga jėgų... Šiam tikslui atsiekti reikia tik sukviesti jaunus žmones, ir jų nebijoti... Jaunimas — studentai ir ypatingai jaunieji darbininkai — nuspręs visus kovos rezultatus. Suorganizuokime šimtus ratelių jaunimo tarpe, ir raginkime juos dirbti pilnu tempu”.V. I. Leninas“Jaunoji generacija”

Komunistinis blokas visais frontais atakuoja Vakarų Pasaulį su tikslu užvaldyti jį, ir visame pasaulyje įvesti komunistų partijos diktatūrą. Viena iš šios kovos formų yra taip vadinami tarptautiniai jaunimo festivaliai, kuriuos organizuoja ir finansuoja komunistiniai šaltiniai. Dvi komunistų kontroliuojamos tarptautinės jaunimo organizacijos yra atsakingos už šių festivalių suorganizavimą ir pravedimą: World Federation of Democratic Youth ir International Union of Students.Šie festivaliai yra, žinoma, labai subtili prokomunistinės kovos akcija. Jais bandoma į jaunų žmonių pasąmonę įskiepyti komunistinės sistemos pranašumą ir Vakarų demokratijų saulėlydį. Kultūriniuose - sportiniuose pasirodymuose iš komunistinių kraštų dalyvauja rinktiniai, valstybės remiami atstovai, kai tuo tarpu vakariečiai suvažiuoja neorganizuoti, nepasiruošę, ir neatstovaują savo kraštų jaunimo daugumos. O tačiau rezultatuose skelbiamos pergalės nemini, kad kovojo grupelė individų prieš valstybinę organizaciją. Tokiu būdu rungtynių laimėtojais nuolatos tampa komunistinių kraštų atstovai. Tokie daviniai Kremliaus agentams suteikia daug propagandinės medžiagos “įrodyti” komunizmo pranašumą. Įvairaus pobūdžio diskusijose rengėjai pasirūpina, kad klausytojų masę sudarytų raudonieji. Tokiu būdu, kai retkarčiais vakariečių atstovas išreiškia anti-sovietišką sentimentą, salėje “automatiškai” kyla nepasitenkinimo šauksmai. Iš tokio pavyzdžio sovietai daro išvadą, kad pasaulio jaunimas pritaria komunistiniam judėjimui.Šimtus pavyzdžių būtų galima pacituoti, kurie atskleidžia tikrąjį festivalio tikslą. Visi jie suveda į vieną tašką: nepaisant kokius festivalio šūkius organizatoriai beskleistų, visų iki šiol buvusių festivalių tikslas buvo apkrėsti komunistinėm bacilom pasaulio jaunimą.Iki šiol šeši festivaliai buvo pravesti komunistinio bloko valstybėse, o paskutiniai du — laisvuose kraštuose. Štai pagrindiniai apie juos statistiniai daviniai: pirmasis festivalis įvyko 1947 m. Prahoj su 17,000 daly-
118

10



Studentų debatuose, kur 
buvo nagrinėjamos nau
jai besikuriančių valsty
bių problemos, kalba JAV 
studentas Mr. Frank.

vių iš 71 valstybės. Antrasis — 1949 m. Budapešte su 10,370 dalyvių iš 82 
valstybių. Trečiasis — 1951 m. Rytų Berlyne su 26,000 dalyvių iš 104 vals
tybių. Ketvirtasis — 1953 m. Bukarešte (Rumunijoj) su 30,000 dalyvių 
iš 111 valstybių. Penktasis — 1955 m. Varšuvoj su 30,000 dalyvių iš 115 
valstybių. Šeštasis — Maskvoj 1957 m. 34,000 dalyvių iš 131 valstybės. 
Septintasis — 1959 m. Vienoj 18,000 dalyvių iš 112 valstybių ir aštuntasis 
— 1962 m. Helsinkyje 13,600 iš 137 valstybių. Pažymėtina, kad šie skaičiai 
yra patiekti festivalio organizatorių, tad už jų tikslumą negalima garantuot.

Festivaliai organizuojami kas du metai. Tačiau paskutinįjį surengti 
truko tris metus. Priežastis, manoma, yra ta, kad festivalio organizato
riai turėjo daug sunkumų gauti suomių sutikimą jų sostinėje rengti ko
munistų sąskrydį, gauti tinkamas patalpas ir pan. Visus Suomijos stu
dentus apjungianti National Union of Students of Finland bekompromi- 
siniai pasisakė prieš festivalio rengimą Suomijoj (90% šios unijos narių 
balsavo prieš festivalio rengimą Suomijoj), kas privertė komunistus ap
eiti jaunimo organizacijas ir kreiptis tiesioginiai į valdžią. Kai valdžios 
pareigūnai pareiškė, kad jie nesikiša į jaunimo organizacijų reikalus, kad 
tai yra Suomijos jaunimo reikalas, tuomet Sovietai išvystė tokį spaudimą 
į mažutę Suomiją, kad ji neturėjo išeities, vien krašto gerbūvio dėliai. 
Suomijos valdžia leido Helsinkyje festivalį rengti.

Nepaisant to, kad Suomijos studentai festivalį boikotavo ir laikėsi 
griežtai antikomunistinės linijos, festivalio organizatoriai turėjo pakanka
mai pagalbos iš suomių komunistų ir “ružavų” draugų, kurie atliko daug 
eilinių administracinių pareigų festivalio metu. Suomijoj yra didelis pro
centas komunistų. Per paskutinius rinkimus net 23% Suomijos gyventojų 
balsavo už komunistų partijos kandidatus. Taigi, pagelbininkų nestigo. 
Šalia to, festivalio laikotarpiu iš visos Suomijos buvo suvežta į Helsinkį 
apie 8,000 prokomunistų jaunuolių, kurie visokeriopai stengėsi palaikyti 
festivalio nuotaiką.
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Katalikų studentų orga
nizacijos turėjo savo lai
vą, “Mathilde” Helsinkio 
uoste, kur festivalio da
lyviams buvo progų su
sipažinti su tomis organi
zacijomis. Apatiniame de
nyje vykdavo šokiai, vei
kė baras ir kt.

Ir šių eilučių autoriui teko ne vieną ašarą ta proga nubraukti. Net Suomi
jos prezidentas Kekkonen pasmerkė demonstrantus. Suomių spauda ir stu
dentų organizacijos užėmė panašią liniją oficialiuose pasisakymuose. To
kia suomių pozicija oficialiuose pasisakymuose yra visai suprantama, tu
rint galvoj Suomijos geografinę padėtį. Suomiai žino, kad raudonąjį sli
biną pakankamai įpykdžius, jis gali praryti Suomijos laisvę.

2. Anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis leidžiamas laikraštėlis “Helsin
ki Youth News”. Čia kiekvieną dieną skaitytojai rasdavo charakteringus 
momentus iš festivalio eigos, ypatingai iškeliant jo nepasisekimus. Taipogi 
buvo pateikta gausiai komunistus kompromituojančios medžiagos. Tik grį
žus iš Suomijos teko girdėti, kad šį laikraštį leido Young Americans for 
Freedom (Konservatorių studentų organizacija JAV), tačiau pačiame Hel
sinkyje jokiu būdu nebuvo galima iššifruoti, kas jį leidžia. Kiekvieną die
ną anksti iš ryto visi miesto kioskai, spaudos parduotuvės jau turėjo laik
raščio laidas, visuomenei nežinant kas ir iš kur juos pristatė. Mes žavėjo
mės šio laikraštėlio puikiu administravimu, gausiomis žiniomis ir redaga
vimu.

3. Nepakankamos ar netinkamos patalpos. Šis minusas ypatingai iš
ryškėjo uždarymo ceremonijose, kur į parko daubą susigrūdo 40,000 žmo
nių. Mat rengėjai negavo stadijono. Žmonės taip buvo sugrūsti, kad buvo 
neįmanoma ištraukti rankų ir paploti. Dėlto ir nuotaika uždarymo cere
monijose buvo slegianti. Kai kurios delegacijos turėjo gyventi toli nuo 
miesto centro, ir ilgas važinėjimas trukdė dalyvauti festivalio eigoje. Kai 
kurie parengimai vyko kituose miestuose ar tolimuose Helsinkio prie
miesčiuose.

4. Suomių apatija festivalio atžvilgiu. Ši apatija ryškiausiai buvo pa
stebima iš spaudos. Helsinkio laikraščiai visiškai boikotavo festivalio įvy
kius, išskyrus komunistiškąjį dienraštį, kuris virš visų proporcijų rekla
mavo festivalį. Vieną dieną festivalio organizatoriai buvo priversti duoti 
apmokamus skelbimus Helsinkio laikraščiams, idant gyventojai žinotų
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apie Gagarino atvykimą.
5. Suomių studentų organizuojamos programos, šokiai. Viename iš 

kių teko dalyvauti. Salė buvo prigrūsta gražios, akademinės visuomenę-,
6. Amerikiečių studentų paroda “Young America Presents”. Vieno is 

organizatorių tvirtinimu šią parodą aplankė apie 30,000 žmonių. Čia buvo 
išstatyta modernių paveikslų, meniškų nuotraukų, knygų ir plokštelių. 
Ši paroda buvo plačiai reklamuojama Helsinkyje.

7. Šveicarų studentų paroda, kur paveikslų ir trumpų aprašymų būdu 
buvo išdėstyta Šveicarijos, kaip demokratinės valstybės, santvarka. Ap
žiūrėjus parodą, svečiai buvo kviečiami į užkandinę, kur nemokamai bu
vo vaišinami sūriu ir vaisvandeniais.

8. Trejose vietose kiekvieną dieną yykdavo JAV džazo koncertai, ku
rie sutraukdavo būrius klausytojų.

9. Suomių socialistų studentų paroda “Suomija šiandien”, kur lentelių 
ir grafų pagalba buvo didžiuojamasi Suomijos ekonomine pažanga, gy
ventojais, kultūra, istorija.

10. Katalikų studentų laivas “Mathilde”, kur tik festivalio dalyviai — 
ne suomiai — buvo leidžiami. Laive vykdavo šokiai, ir buvo galima įsigyti 
įvairios literatūros.

11. Sąmoningų demokratijos atstovų dalyvavimas festivalio užsiėmi
muose, kur viešai ir privačiai buvo kontaktuojami raudoni ir ružavi fes
tivalio dalyviai ir jiems buvo nupasakojama komunizmo tikslai ir festi
valio užduotis.

12. Didžiulė švedų-suomių sporto šventė, kuri vieną dieną į Helsinkio 
stadijoną sutraukė 36,000 žmonių.

Visa eilė neutralių kraštų delegacijų, įsitikinę festivalio vienašališku
mu, savo nepasitenkinimą reiškė viešais pareiškimais. Ceylono delegaci
jos 44 nariai iš 101 protestuodami išvyko namo, festivaliui tik įpusėjus. 
Pažymėtina ir dviejų Meksikos studentų vadų pareiškimas, kurio turinys, 
pasirodė, buvo taikytinas ir daugeliui kitų delegacijų. Būtent, meksikie
čių delegacija buvo sudaryta daugiausia iš Kuboje ir kituose komunisti
niuose kraštuose studijuojančių studentų. Meksikiečių delegacijos vadai 
melagingai savinosi Meksikos studentų centrinės organizacijos paramą. 
Ši organizacija (University Federation of Student Societies) pareiškė, kad 
ji nieko bendro neturinti su festivaliu. Ugandos demokratų partijos jauni
mo generalinis sekretorius pareiškė, kad šis festivalis esąs visai nevykęs. 
Jis pasitraukė iš festivalio dalyvių. Rytinės Vokietijos 27 dalyviai paprašė 
asylio teisių — šis faktas irgi ne šypsniu buvo sutiktas festvalio darbuo
tojų. Buvo ir daugiau panašių nutikimų, kurie temdė festivalio entuziazmą 
ir negailestingai kišo pagalius į komunistinės propagandos vežimo ratus.

Susitikimas su lietuviais iš pavergtos Lietuvos, galime sakyti, buvo 
tik atsitiktinis, t. y. nebuvo įmanoma susitarti ir susieiti kur nors kavinėj, 
pasėdėti porą valandų ir pasikalbėti. Mes, iš laisvojo pasaulio, turėjome 
juos formaliai persekioti, kol pasisekdavę pagauti, pasikeisti vienu kitu 
žodžiu, ir tuo mūsų kontaktas baigdavosi. Gi tarybiniai lietuviai nedėjo 
jokių pastangų su mumis susieiti ir pabendrauti. Priešingai, jie nuo mūsų 
bėgo ir vengė bet kokio kontakto, tarsi bijotųsi, kad mes jų kokia liga ne- 
apkrėstumėm. Su jais kalbantis buvo galima įsitikinti, kad jiems buvo įsa-
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kyta vengti susitikti laisvojo pasaulio lietuvius. Tokia pažiūra, be abejo, 
derinosi su pavergėjų “kultūrinio bendravimo” samprata, t. y. bendrauti 
galima tarp Kremliaus pakalikų ir laisvojo pasaulio lietuvių, bet ne tarp 
visų lietuvių, abiejose geležinės uždangos pusėse.

Iš anapus festivalyje dalyvavo apie 20 lietuvių, iš kurių sovietinėj de
legacijoj buvo 4-6 ir apie 15 turistų. Iš laisvojo pasaulio lietuvių, mano 
žiniomis, buvo 4.

Iš anksto spaudoje buvo skelbiama, kad festivalyje dalyvaus 60-ties 
žmonių lietuvių ansamblis. Labai apsivylėme, kai sužinojome, kad an
samblis nedalyvaus. Pasirodo, kad ansamblis ruošėsi festivalyje dalyvauti, 
ir tik kelių paskutinių dienų laikotarpyje jiems buvo uždrausta vykti į 
Helsinkį. Bandėme iš atvykusiųjų patirti, kodėl ansamblis neatvyko, ta
čiau jie sakėsi nežiną.

Pirmasis susitikimas su tarybiniais lietuviais buvo labai nejaukus. 
Kai sovietų laivas “Gruzija” su sovietų delegacija įplaukė į uostą, kelių 
tūkstančių minia triukšmingai ir su dideliu entuziazmu juos pasitiko. 
Minios tarpe maišėmės ir mes su draugu. Laivas baltas, išpuoštas vėliavo
mis, plakatais, festivalio ženklais, iliuminuotas. Girdėjau, kad .“Gruzija” 
yra vienas iš modernškiausių sovietų laivų. Ir tikrai — laivas iš lauko ir 
vidaus sudarė gerą įspūdį. Kai pradėjo delegatai lipt iš laivo, užklausdavau 
dažno ar yra lietuvių. Atsakymas buvo teigiamas, tačiau lietuvių išlipant 
neužtikom ir nepastebėjom, nes visi delegacijos nariai buvo uniformuoti 
— smėlinės spalvos kostiumėlis ir raudoni marškiniai. Kai kurios valstybės 
vilkėjo savo tautinius rūbus. Nesutikę lietuvių, pradėjome vaikščioti po 
uosto krantinę, kur įvairios Sovietų delegacijų grupės darė ekspromtu 
pasirodymus ir visai laisvai maišėsi tarp masės žmonių. Dėl viso ko už
klausiau vieną ukrainietį apie lietuvius. Jis pabakšnojo savo kaimynui su

Grupė Sovietų delegacijos triukšmingai palieka universiteto aikštę, kur keli tūkstan 
šiai žmonių su ovacijomis buvo sutikę erdvės lakūną Yuri Gagarin.
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Sovietu laivas “Gruzija”, 
kuriuo j, festivalį atvyko 
Sovietų delegacija. Prie
kyje matosi suomių poli
cijos mašina, kuri saugo
jo sovietus nuo “fašisti
nių atskalų”.

tuo pačiu klausimu ir to kamyno atsakymas buvo: “Aš esu lietuvis”. Pa
sisakė mokąs lietuviškai. Tada pradėjome lietuviškai kalbėti. Jo pavardė 
Zenonas Marčiulionis, apie 24 m. kolūkio viršininkas iš Vilkaviškio rajono. 
Raudonais skruostais, simpatiškos išvaizdos, neseniai baigęs žemės ūkio 
mokyklą. Tuoj pat prisistatė ir kitas lietuvis — Petras Radzevičius, 24 m., 
baigęs Vilniaus konservatoriją. Zenonas čia atvažiavo kaip Sov. S-gos 
atstovas žemės ūkio klausimais, o Petras dalyvaus styginių instrumentų, 
konkurse. Pasisakėme, kas mudu esame, kad atvykome pasimatyti su ta
rybinės Lietuvos lietuviais, pasikalbėti, pažinti juos. Šiuo momentu staiga 
atsisuko nugara į mus stovėjęs vyriškis ir su griežtu balsu į mus prašneko: 
“Jei norite ką sužinoti apie mus, kalbėkite su manim”. Prisistatė kaip 
Aleksandras Česnavičius, 32 m., Lietuvos komjaunimo pirmasis sekreto
rius. Taigi — stambi figūra komunistinėj hierarchijoj.

Jo veidas buvo persunktas neapykanta, o sugniaužtos kumštys ir pa
keltas balso tonas rodė, kad jis pasiryžęs čia pat mus vietoje “sutvarkyti”. 
Jo laikysena aiškiai rodė stoką elementariausių mandagumo taisyklių.

Mano draugui pavyko su anais dviem porą žingsnių atsitolinti nuo 
mūsų ir keletą minučių ramiai pakalbėti. Česnavičius užklausė keletos 
informacijų apie mane. Pasisakiau kas esu. Mano pasisakymas jam, atrodo, 
priminė vaikystę: “Žinau gerai ir skautus ir ateitininkus ir jaunalietu
vius”. Šiuos žodžius pasakė su pajuoka ir panieka. Jo pagieža visam tam, 
kas lietuviška šiapus geležinės uždangos, pasirodo, užvirė 1960 m. Tais 
metais jis lankėsi JAS-se ir kalbėjosi su mūsų studentijos atstovais A. 
Mickevičium ir L. Mockūnu. Šie savo įspūdžius aprašė spaudoj. Česnavi
čius, degąs pykčiu, įrodinėjo, kad tie studentai jį melagingai apšmeižė. 
Jis sakėsi neturįs abejonės, kad ir mes esame tokie patys “fašistinės at
plaišos” kaip ir tie du, ir todėl jam neesą tikslo su mumis kalbėti. Ban
džiau įrodyti, kad galima kultūringai padiskutuoti ir pasilikti prie savo
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skirtingų nuomonių. Tačiau Česnavičius buvo nepakeičiamas. Vienu metu 
jis pastebėjo, kad mano draugas su jo dviem kolegom atsitolino nuo mū
sų keletą žingsnių. Jis skubiai patraukė mane už rankos link jų. Kai Č. 
užėmė tokią poziciją, kad galėjo su manimi kalbėti ir girdėti ką anie trys 
kalba, tęsėme toliau savo bergždžias diskusijas.

Česnavičiaus pažiūra bendradarbiavimo atžvilgiu buvo svarbi, nes 
jis davė toną ir likusiems mūsų pokalbiams su atvykusiais lietuviais, bū
tent — vengti bet kokio kontakto su Vakarų Pasaulio lietuviais. Šia pro
ga kultūrinio bendravimo šalininkams, pasiremiant intymia patirtimi, ga
lima užtikrinti, kad raudonieji “kultūriniu bendravimu” supranta komu
nistinės propagandos pumpavimą užsienio lietuviams, bet ne bendravimą 
žmogaus su žmogumi. Nemanau, kad bet koks taurus lietuvis galėtų leis
tis į tokį “bendravimą”. Pažymėtina, kad Česnavičius ir visoj sovietinėj 
hierarchijoj nėra eilinė figūra. Vienam kolokvijume jis pasakė vieną iš 
trijų pagrindinių kalbų, ypatingai puldamas Vakarų pasaulį, kuris jo nuo
mone yra atsakingas už visas pasaulio krizes. Čia buvo vienas iš tų retų 
atvejų, kai mes džiaugėmės, jog niekur nebuvo skelbta, juk Č. yra lietuvis.

Vienintelį kartą per visą festivalį, kada aš girdėjau oficialiai ištariant 
Lietuvos vardą, buvo per studentų seminarą “Studentų rolė kovoje dėl 
tautinės nepriklausomybės...” Keliolika kalbėtojų puolė Vakarų Pasaulį, 
ypatingai JAV, kaltindami juos imperializmu, kolonializmu ir pan. “Rink
tinė” publika nevaržė savo džiaugsmo, girdėdama šiuos kaltinimus. (Į 
šiuos debatus JAV delegacija buvo gavusi tik 4 bilietus). Kai atsistojo 
kalbėti Olandijos atstovas, ekonominių mokslų studentas, jis savo žodį 
taip pradėjo: “Iki šiol girdėjome tik apie vakariečių kolonializmą. Gi da
bar pasikalbėsime apie sovietų imperializmą”. Salėje pakilo baisus triukš
mas. Kai kurie atstovai kilo iš kėdžių ir ruošėsi fiziškai šį olandų drąsuolį 
sutvarkyti”. Nepaisant didelės betvarkės, kalbėtojas išdėstė visą sąrašą 
kraštų, kuriuos Sov. S-ga yra okupavusi nuo 1920 metų. Jų tarpe paminėjo 
ir Lietuvą. Po olando balso pareikalavo Sov. S-os atstovas, kurio prašy
mas, žinoma, buvo išpildytas. Jis įrodinėjo, kad visų šių pavergtų kraštų

Helsinkyje buvo pristaty
ta daugelis informacijų 
būdelių, kur miesto gyven 
tojai galėjo teirautis 
įvairiais festivalio reika
lais.
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atstovai, kaip sovietinių respublikų nariai, dalyvauja festivalyje, ir kad 
suinteresuotieji gali jų pasiklausti apie sovietinį imperializmą. “Geras at
sakymas”, pagalvojau. Jei tas olandas norės pakalbėti su lietuvių atstovais, 
jis be abejo prieis tik prie Česnavičiaus, o šis jį atitinkamai “nušvies” 
apie savo bosų kolonializmą. Sovietai tikrai nusipelno medalio už pajėgu
mą nutildyti pavergtųjų žmonių troškimus. Buvau pasiruošęs ir aš šia 
proga atsakyti Sov. S-gos atstovui, tačiau dėl laiko stokos tai buvo neįma
noma, o be to abejotina, ar būčiau gavęs leidimą kalbėti. Skaudu buvo 
pagalvoti, kaip rusiškieji kraugeriai juokiasi iš pasaulio — daužo kumščiais 
stalą ir reikalauja laisvės kolonizuotiems kraštams. Gi patys neleidžia 
nei balso lietuviams studentams pakelti. Nei vienas atstovas iš Lietuvos 
neatvažiavo į šį festivalį. Rusas jų vardu kalbėjo. Ar tai nepriklausomybė?

Festivalio uždarymas vy
ko parke, kur specialiai 
parengtoje scenoje vyko 
įvairių tautų pasirodymai.

Netik kad lietuviai, kaip tauta, neturėjo progos niekur pasirodyti, bet 
net ir sovietinės orbitos plotmėje lietuviai buvo nustumti į vieną iš pasku
tiniųjų vietų. Nejaugi mūsų komunistiniai vadai yra tiek surusėję, kad 
visiškai yra pametę tautinę savigarbą? Apie latvius ir estus to pasakyti 
negalima. Pav., latviai turėjo puikų 27 žmonių chorą, kuris per Sovietų 
tautinį pasirodymą dalyvavo kaip latvių choras ir dainavo latviškas dai
nas (viena daina jų repertuare buvo lotyniška “Miserere”). Nepaprastai 
puikų dainos vienetą sudarė 8 estės mergaitės. Ir daugelis kitų respublikų 
per tą sovietų vakarą pasirodė kuo įmanydamos geriau. Gi lietuvių — nė 
dūmo. Vienintelė Minkaus pavardė, kaip vieno baleto muzikos kompozi
toriaus, figūravo visoje programoje. Žinoma, išskyrus kelis užsienio lie
tuvius, niekas ten nežinojo, kad tai yra lietuvių kūrinys.

Su lietuviais turistais nebuvo progos susitikti. Teko kalbėti tik su 
grupe. O tokiu atveju pas juos gali būti tik viena nuomonė — ta, kurią 
Kremlius nurodė. Taip ir buvo. Po pirmos pažinties tuoj mane užkabino 
dėl atominių bombų, kurias JAV sprogdina ir kurios gadina atmosferą.
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Vaizdas iš festivalio už
darymo su daugybe gar
siakalbiu, prožektorių, vė
liavų ir apie Jk0,000 daly
vių.

Reikalavo atsakymo, kodėl JAV metė bombą ant Hirosimos, kai Japonija 
buvo jau perklupdyta. Diskusijos apie atominius ginklus vyko ta pačia 
kryptimi, kaip ir JAV ir Sovietų valdžios atstovų. Tokius pasisakymus 
galime kiekvieną dieną spaudoje skaityti.

Užklausiau, ar skaito užsienio lietuvių spaudą. “Skaitom, viską skai
tom” — atsakė choru. (Kalbėjau su 8-10 žmonių būreliu). Paprašiau, kad 
išvardintų. Vienas vyrukas pradėjo: Laisvė, Vilnis ir... daugiau nesugal
vojo. Aš, išnaudodamas progą, bandžiau juos sugėdyti. “Užsienio lietu
viai leidžia apie 100 periodinių leidinių. Jūs sakote, kad visus skaitote, 
ir tik 2 atsimenate?” Viena moteriškė, lyg susigėdusi, išsitarė: “Aš dar ži
nau ‘Draugą’”. Vienas iš būrio šoko gelbėti padėtį: “Tuose jūsų laikraš
čiuose nėra ką skaityti — tik apie žudynes, kas gimė ir pan.” “Tiesa”, sa
kau, “tuose laikraščiuose, kuriuos jūs skaitote, daugiau nieko ir nėra. 
Paskaitytumėte kitus mūsų leidinius, tikrai geresnių dalykų atrastumėte”.

Teiravosi, kaip aš čia į festivalį pakliuvau. Pasisakiau kaip atvažia
vau ir kad esu JAV delegacijos narys. Niekaip negalėjo suprasti, kaip aš, 
būdamas delegacijos narys, galiu vaikščioti laisvai po miestą be savo va
dovybės žinios.

Pokalbio metu, šalia stovėjusių rusų būrys pradėjo dainuoti rusiškas 
dainas. Vienas kitą paragindami visi įsijungė į ratą. (Visai taip, kaip Aka
deminio Skautų Sąjūdžio stovyklose). Traukiau ir aš katiušą, kiek tik 
pajėgiau prisiminti. Kai baigėsi daina, pusbalsiu šūktelėjau į lietuvius: 
“Tai gal dabar užtrauksime lietuvišką dainą?” Buvau jau besižiojęs pra
dėti, bet susilaikiau, kai pamačiau, kad tie mano broliai lietuviai jokios 
reakcijos į šį mano kvietimą neparodė. Tarsi negirdėjo. “Vargšai”, pa
galvojau, ne tik kalbėti, net ir dainuoti savaip bijosi, ar nedrįsta. Nei 
daina negali skambėti, jei nepraeina pro Kremliaus koštuvą.

Sugalvojome pakviesti visus turistus iš anapus vakarienei. Sutikome 
juos pavakare prie mokyklos, kurioje jie gyveno. Pasiūliau visiems ciga
rečių, kreipdamasis pirmiausiai į pūstais, raudonais žandais merginą, gal 
apie 30 m. amžiaus. Sakau: “Prašau, panele”. O jinai šoko kaip įgelta: 
“Prašau manęs taip nevadinti. Aš jokia panelė. To žodžio mes jau 25 metai 
kaip nenaudojame. Lietuvoj mergaitė užsigautų, jei ją ‘panele’ pavadintų”.

LIETUVOS 
NACIONALINE 
Al. MAŽVYDO 
BID. iOTi-KA
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Paaiškino, kad ją reikia “drauge” vadinti. Aš atsiprašiau, taip skaudžiai 
užgavęs. Cigarečių visi atsisakė. Matyti bijojo, kad gali būti užnuodytos. 
Tada aš vienas užsirūkiau ir papūčiau dūmą tiesiai į juos, kad užuostų, 
jog tai tikros cigaretės. Trumpai išdėsčiau jiems mūsų kvietimą vakarie
nei. Sakau: "Pavadinkime vieną vakarą susivienijimu lietuvių vietinių 
ir sovietinių”. Kvietimas atsimušė kaip į sieną. Ta pati išpūstažandė sako: 
“Kai atvažiuosite į Lietuvą, tada papietausime. Čia jūs nesate jokie šei
mininkai”.

Iš vieno kito pasisakymo supratome, kad šie turistai jau kalbėjo su 
Česnavičium ir šis, žinoma, davė jiems reikalingas instrukcijas apie “fa
šistines atplaišas”, kad reikia bėgti nuo jų. Taip ir buvo. Dar mums be
kalbant, vienas pradėjo visus varyti į valgyklą. Ir mudu su draugu slin
kome su jais. Pamačiau, kad jokio ryšio tarp mūsų nėra. Beliko tik apie 
orą kalbėti. Pasiskundžiau, kad vakar naktį buvo labai šalta, ir kad gavau 
slogą. Vienas iš to būrio padoresnis vyrukas sako, kad ir Lietuvoj ši vasara 
buvo šalta. Tik dvi savaitės liepos mėnesio buvo šiltos. Draugas, ėjęs prie
kyje, atsuko galvą ir šūktelėjo: “Tai jūsų atominės bombos kaltos dėl to 
blogo oro”. “O jūsų ar ne”, paklausiau. “Mūsų taiso, bet ne gadina”. Klau
siau toliau, ar ta 50 megatonų bombų irgi taiso. Jis pasididžiuodamas at
kirto: “Sprogdinom tą, sprogdinsim ir 100 megatonų”. Su šiais žodžiais 
atsiskyrėm ir turistų daugiau neteko sutikti.

Neliko abejonės, kad ši grupė buvo kruopščiai atrinkta, kreipiant dė
mesį į jų pro-sovietiškas pažiūras. Bet objektyviai vertinant, kaip žmo
nės, ši grupė Tarybų Lietuvai garbės tikrai nedarė. Ji man sudarė gy
vulių kaimenės įspūdį: vieni su ragais — bandos vadovai, o kiti, kaip ty
lūs avinėliai nieko nesako, bet aklai seka raguotus vadus. Kai kalbiesi su 
jais, atrodo, kad kalbi su kaimo žmogumi, kuris pirmą kartą į miestą at
važiavo: lyg ko bijo, lyg nežino kaip elgtis ir ką sakyti.

Nejaugi komunistiniai Lietuvos vadovai negalėjo čia pasiųsti kelio
likos energingų, guvių ir protingų studentų, kurie nebijotų su žmonėmis 
pasikalbėti ir neturėtų laikytis kaimenės principų? Nėra abejonės, kad 
tokių inteligentų Lietuvoje yra, tačiau sovietiniai valdovai bijosi juos iš
leisti, kadangi jie, sykį išsprukę iš tos vergijos, gali daugiau jon negrįžti. 
Laisvėje gyvenantiems lietuviams skaudu, matant savo šalį taip ubagiškai 
atstovaujant. Tačiau iš kitos pusės džiaugsmas ima, kad okupantai tesu
geba tik tokią grupę suorganizuoti, o negali sugaudyti šaunesnių vyrų 
ir merginų Kremliui tarnauti.

Festivalis galėjo būti didinga ir įspūdinga pasaulio jaunimo šventė, 
jei ji nebūtų buvusi paversta komunistinės propagandos įrankiu. Vertė
tų atkreipti dėmesį į Nigerijos studentų vado, buvusio Afro-Azijos stu
dentų prezidento Maskvos universitete, Okonkowo Theophilus mintį, ku
rią jis pateikė vienoje spaudos konferencijoje festivalio metu po to, kai 
jam buvo uždrausta kalbėti dvejuose festivalio parengimuose: “Pilnai su
tinku su jaunimo festivalių principu. Tačiau tokie festivaliai turėtų būti 
organizuojami ir remiami Jungtinių Tautų tam, kad išvengti vienašališkos 
propagandos, kuri dominuoja šį festivalį.”
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“TĖVYNĖS PAŠVAISTES”

Pasaulis, karta iš kartos, rūpinasi savo jaunimu, jo eiga ir aspiraci
jomis. Lietuviai, drauge su kitais, bailiai dairosi savo jaunimo link, ne
žinodami kokius reiškinius teks išvystyti, o jų būna įvairių. Ypač sunku 
atspėti ir suprasti dar gimnazijos suolą betrinantį atžalyną. Jis nebylys 
mūsų viešoje spaudoje ir niekas nedrįsta jo balsą atstovauti. Bet šian
dien, tauta, klausyk! — Atžalynas šneka. Jo balsas Tave nustebins, nes 
jis stiprus ir drąsus. Galima abejoti iš kur jis savo stiprybę semia. Ne
vienam teks prisipažinti, kad tai tikriausia ne jo dėka.

Chicago’s Aukštesnioji Lituanistikos Mokykla išleido savo 1961-1962 
m. Moksleivių Metraštį, pavadintą “Tėvynės Pašvaistės”. Tai pačių mo
kinių rašytas, redaguotas ir iliustruotas leidinys. Jame telpa virš šešias
dešimts įvairios tematikos rašinių.. Matosi ir poezijos kūrinių, inspiruo
tų tėvynės ilgesio:

Mes norim sugrįžt, bet negalim, 
Kol negirdim dar laisvės varpų, 
Tiktai viltį stipriausių brandinant 
Tik tam žygiui ir augam laisvi.

(Rūta Domarkaitė, 8a klasė)

Skverbiasi ir natūralus talentas, pastebimas Reginos Macnoriūtės, 
8a klasės mokinės, gana paprastai, bet sėkmingai eiliuotame “Šviesos” 
pajautime:

Tyla
Apsupo naktį,
Apsupo pasaulį,
Apsupo visą gamtą.

Nei balso,
Nei judesio —
Tik tyla.

Staiga —
Šviesa
Apgaubė pasaulį
Išnyko tyla, 
Atgijo gamta.

Tada balsas, 
Tada judesys, 
Tada jau rytas.

Metraštis mokinių gausiai iliustruotas. Ypač įdomios “Jūratės ir Kąs- 
tyčio” baladės iliustracijos, kurios iliustruotos pravesto konkurso piešiniais. 
Čia pasirinkimas įvairiausių stilių ir vaizduočių reprezentacijų. Kitus pus
lapius puošia gausūs tautinių motyvų ornamentai.

Metraščio bendras vaizdas yra pavyzdinis. Metraščio globėjas moky
tojas Domas Velička, su redakcijos jaunais darbininkais, redagavimo 
darbą atliko labai skrupulingai. Skoninga išvaizda, pradedant nuo virše
lio iki paskutinio puslapio, yra akiai patraukli. Pats Metraštis padalintas 
į penkias dalis, pagal tematiką. Nors pirmąją dalį, kuri apima mokyklos 
žinias su 11-tos laidos abiturientų nuotraukų portfoliju, galima būtų at
skirti nuo toje pačioje dalyje randamų mokinių rašnių. Šiuose rašiniuose 
mokiniai pasisako tokiais bendrais klausimais, kaip savo likimo sprendimu,
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tautinėm aspiracijom, ir pareiškia nuomonę, pažvelgę į mūsų literatūrinę 
rinką.

Įdomu pastebėti drąsias Margio Matulionio pastabas apie knygą "Leave 
Your Tears in Moscow”. Reikia sutikti, kad Margis daro konkrečias ir 
teisėtas pastabas, tačiau jis per greit šoka knygą nuvertinti, joje nesura
dęs savo tai knygai nustatyto tikslo. Reikia atsiminti, kad ta knyga nėra 
rašyta paskatinti lietuvišką jaunimą ir jam priminti Lietuvos genocidą, 
kaip kad Margis reikalauja. Tam reikalui knygą būtų galima buvę spaus
dinti lietuvių kalba. Šios knygos tikslas supažndinti Amerikos visuomenę 
su tikru komunizmo veidu, palenkti jos ranką kovai su komunizmu, o 
tuo pačiu ir Lietuvos laisvei.

Sekančioje dalyje sudėti tolimos tėvynės ilgesio, svajonių ir vilties 
atgarsiai. Stebėtina, kad jaunimas, kuris užaugo tremtyje, turi tiek gilaus 
jausmo savo pavergtai tėvynei. Trečioji Metraščio dalis pašvęsta Mairo
nio kūrybos studijai. Ketvirtoje dalyje pristatytos A. A. P. Rimšos ir Jo
nio Endzelins biografijos. Šalia šių žymių asmenybių telpa ir Arūno Gir- 
džiūno trumpas prisiminimas. Arūnas, nelaiku mirties atskirtas iš savo 
draugų būrio, šiais metais būtų kartu su kitais tapęs abiturientu. Penkta 
dalis seka Metraščio vystymąsį ir jo atgarsius.

Metraščio leidimas yra pagirtinas Chicago’s Aukštesniosios Lituanis
tikos Mokyklos užsimojimas. Jis netik skatina jaunimą rašyti ir lavintis 
lietuvių kalboje bei žuralistinkoje, bet neša dar ir antrą prasmę. Čia jau
nimas sutinkamas savo pajėgose, savo nuomonėse. Čia jį galima pažinti, 
sekti, suprasti ir, jei reikia, jam padėti. Šie Metraščiai liks šaltiniais, iš 
kurių ateityje galma bus semtis, ieškant naujų jėgų tęsti lietuvybės iš
laikymo kovą. Nes tas jaunimas, kuris randa noro ir reikalo dėti pastan
gas mokintis savo kalbos ir diskutuoti savo problemas, negreit pražus 
Tautai. D. K.

Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos tautiniu šokių grupė. Viduryje šo
kių mokytoja f U. Ringailė Gustaitienė. V. Noreikos nuotr.
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KUR DINGO MŪSŲ ETIKETAS?

Redaguoja Sesė Luyda

Stovyklos ir iškylos
Ateina vasara ir mūsų visų mintys lekia stovyklų link, prie ežero, kur 

graži gamta, maloni saulė, gaivinantis vanduo ir įdomūs kompanijonai 
žada sužavėti sielą ir uždegti idėjomis gyvenimą bei priminti dar taip 
neseniai praėjusias skautiškas dienas. Ir štai ateina ta laukiamoji vasa
ros stovykla...

Stovyklų rengėjai suranda gražią vietą, kur mes galime broliškai 
praleisti keletą dienų. Stovyklos numatyta programa skamba imponuo
jančiai, žadanti daug atsiekti akademiškame išsivystime. Visi akademikai 
-ės raginami dalyvauti, atnaujinti sąryšį su gamta ir pasisemti jėgų skau- 
tiško-akademiško darbo tolimesniam tęsimui.

Suvažiuojame į stovyklą, praleidžiame kelias dienas ir grįžtame sau
lėje nudegę, bet pilni nepasitenkinimo-kartėlio. Klausimas kyla kodėl; ko
dėl vis tas pats paviršutiniškas stovyklų pasisekimas kartojasi? Atrodo, 
kad programa buvo valdybos nuodugniai paruošta, suvažiavo daug akade- 
nūkų-ių, bet stovykla nepasisekė. Kodėl?

Mums reikia tik į savo laikyseną pasižiūrėti, kad surastumėm atsa
kymą. Daugumas mūsų važiuoja į stovyklą praleisti atostogas: pasideginti 
saulutėje, susipažinti ir padraugauti su akademikais-ėms, padainuoti, nu
gerti, pakortuoti ir bendrai praleisti linksmai laiką. Bet juk nėra stovyk
los tikslas mums vien fizinį malonumą suteikti. Stovyklos pagrindinis 
tikslas buvo ir yra — sustiprinti mus akademiškam gyvenimui, panagri
nėti mus liečiančias problemas, nustatyti gaires ateinančių metų veiklai 
ir ugdyti vadovus skautiškoj-akademiškoj dvasioj. O visa tai reikalauja 
daug laiko ir pastangų. Visa tai yra darbas.

Pažvelkime į tipišką stovyklos dieną:
Trimitas sušaukia drąsuolius į rytinę mankštą, bet jau ir miegaliai 

išsirita iš lovų dalyvauti vėliavų pakėlime. Papusryčiavę renkamės į pir
mąją paskaitą ar pokalbį. Ir čia stovykla pairsta — pasiskirsto į dvi gru
pes: į stovyklautojus ir atostogautojus. Didesnė stovyklos dalyvių dalis 
nukeliauja maudytis bei saulėje pasidegnti, o tik maža saujelė tesusirenka 
klausytis paskaitos. Kai pamato, kad tiek daug akademikų trūksta, tai ir 
dalyvaujantieji nusprendžia, kad paskaita bus nesvarbi, neįdomi ir neverta 
pilno visų dėmesio dar prieš paskaitai prasidedant. Paskui seka laisvalai
kis, pietūs, vėl laisvalaikis, sueiga ir tuomet antroji dienos paskaita. Na, 
dabar dar mažesnė saujelė stovyklautojų pajėgia dalyvauti. Į laužą, aišku, 
susirenka visi —- tai visos dienos darbų centras. Ypač kai žino, kad laužas 
tęsis iki aušros ir su alučio bonkute nauja diena bus sutikta.

Kai stovykla pasibaigia, yra jaučiamas trūkumas ir nepasitenkinimas, 
bet ko, dažniausiai mes patys nesuprantame. Sąžinė priekaištauja, kad ne-
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įsijungėme ir nedalyvavome stovykliniame gyvenime, bet kitas kamputis sąžinės šnibžda, kad permažai džiaugėmės jaunyste ir vasaros malonumais. Patenkinkime save, paskirstydami atostogas taip, kad galėtumėm porą- trejetą dienų dalyvauti stovykloje ir tikrai įsigilinti į visus jos darbus, o likusį atostogų laiką važiuokime kitur, kur galėtumėm pasidžiaugti vasara taip, kaip mes vieni tik mokame ir suprantame, negadinę stovyklos tvarkos ir stovyklaujantiems akademikams skautiškos-akademiškos nuotaikos.Iškylos — tai ne stovyklos! Čia mes susirenkame pasidžiaugti gamta savo kolegų-kolegių tarpe. Užmirškime visas slegiančias problemas (nedaugiau kaip vienas pokalbis numatytas) ir praleiskime porą dienų garbindami vasarą ir vasaros teikiamus malonumus.

Dalia Šulaitytė, Lietuvos reprezentante Či
kagos Tarptautinė jie Prekybos parodoje.

J. Tamulaičio nuotr.
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Saulius Grėbliūnas

REIKŠMINGI ĮVYKIAI LIETUVIŲ GYVENIME

i
Liepos mėnesio pabaigoje įvyko du, 

sakyčiau ne kasdieniniai, įvykiai, ku
rie pasitarnavo mūsų tėvynės Lietu
vos vardui ir okupacijos nelaimei pri
minti ir pagarsinti.

Amerikos vyriausybės paskelbtos 
Pavergtųjų Tautų savaitės minėjimas 
Čikagoje įvyko liepos 15 d., Grant 
Parke. Minėjimui suorganizuoti ini
ciatyvos ėmėsi Lietuvių Bendruome
nės Čikagos Apygardos valdyba ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos 
Skyrius. Technikinį organizacijos dar 
bą atliko LB paskirti vykdytojai: L. 
Prapuolenis, inž. J. Jurkūnas ir dr. 
J. Kižys. Eisenoje, nežiūrint lietingo 
oro, dalyvavo virš 1000 lietuvių su 
34 tautinėmis ir organizacinėmis vė
liavomis. Vėliavas ir tautiniais rū
bais pasipuošusias lietuves sekė mi
nia, apsiginklavusi antikomunisti
niais plakatais.

Čikagos burmistro įgaliotinis Mr. 
Reilly perskaitė mero proklamaciją 
ir taip pat telegramą iš Prez. Kenne
dy. Telegramoje minima apie reika
lą pavergtoms tautoms pačioms ko
voti už savo laisvę, nes tada ir kiti 
pagelbės. Kovoti privaloma ne tik 
dienomis ir savaitėmis, bet nuolatos 
ir atkakliai. Pagrindiniu kalbėtoju 

buvo Lietuvos Gen. Konsulas dr. P. 
Daužvardis, kuris savo gerai paruoš
tame žodyje priminė Pavergtųjų Tau 
tų reikšmę ir iškėlė Sovietų Sąjun
gos nusikaltimus. Visų tautybių jung
tinis choras, vadovaujamas Alice Ste
phens turėjo atlikti programą, kuri 
dėl lietingo oro buvo neišpildyta, o 
Amerikos ir Pavergtųjų Tautų him
nus sugrojo orkestras.

II
Nuo liepos mėn. 26 d. iki rugpiūčio 

12 d. vyko Tarptautinė Prekybos pa
roda Mc Cormick patalpose Čika
goje. Keliose vietose plėvesavo mūsų 
tautinė vėliava ir lankytojai gėrė
josi jaukiai sudarytu laisvos, nepri
klausomos Lietuvos kampeliu. Paro
doje dalyvavo 25 kraštai. Paviljonas 
įrengtas skoningai ir, nors jis kuklus 
palyginus su valstybės lėšomis įreng
tais kitais paviljonais, bet jis gražiai 
reprezentavo mūsų meną, geografi
nius vaizdus, tautinius raštus ir gau
sius gintaro išdirbinius.

Šio paviljono suorganizavimą vyk
dė Lietuvių Bendruomenės Čikagos 
Apygardos Valdyba. Kūrybos dar
buose daug iniciatyvos parodė dail. 
A. Marčiulionis. Organizaciniams dar
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bams vadovavo inz. B. Nainys, talki
ninkaujant kitiems apygardos valdy
bos nariams, o taip pat ir pašaliniai 
asmenys padėjo vieną kitą darbelį at
likti.

Didelį darbą atliko Jaunimo Cent
ro Studentų Ansamblio sąstatas, va
dovaujamas p. L. Brazdienės. Jų pri- 
skaitoma apie 56 asmenys, kurie pa
kaitomis budėjo prie paviljono ir tei
kė informaciją. Kaip mergaitės, taip 
taip ir berniukai buvo pasipuošę tau
tiniais drabužiais ir lankytojams darė 
gerą įspūdį. Kaip paviljono papuoša
las dažnai sukinėjosi mūsų reprezen
tante “Miss Lithuania” — Dalia Šu- 
laitytė. Ji visomis priemonėmis sten
gėsi populiarinti Lietuvos vardą ir 
pristatyti mūsų tautos tragediją.

Pati paroda — plačios apimties ir 
ją aprašinėti reikėtų panaudoti daug 
vietos. Parodos viename gale buvo 
prekybos skyrius, kuriame buvo gali
ma pirkti valgomų produktų ir kitų 
gėrybių iš visų pasaulio kraštų.

Parodoje — Mažojo Teatro salė
je vyko įvairios programos, kur mū
sų meniniams vienetams teko pasi
rodyti septynis kartus. Čia matėme 
Jaunimo Centro Studentų ansamblį 
su tautniais šokiais ir kanklėmis, LB 
Marquette Parko Moksleivių Ansam
blį, “Ateitis” šokėjus ir jų atžalyną 
“Žilvitis” šokėjų grupę, muzikės A. 
Stepehns ansamblį, Vyčių chorą, su 
kuriuo ariją sudainavo sol. A. Bra
zis, ir p. Kirvaitytės vadovaujamą 
kanklininkių grupę.

Paviljono užrašas aiškiai rodė, kad 
jis paruoštas nepriklausomos Lietu
vos vardu. Be žodinio informavimo 
buvo išdalinta virš 15,000 egz. spe
cialaus leidinėlio. Jo viršelis papuoš
tas Vytauto Didžiojo antspaudu, o tu
rinys suglaustai iš Lietuvos geografi
jos, kultūros ir ūkio srities, ir taip 
pat sąrašas veikalų anglų kalboje 
apie Lietuvą.

Garbė visiems prie paviljono pa
ruošimo prisidėjusiems, nes tuo jie 
parodė pasaulio tautoms, kad Lietuva 
egzistuoja ir ji siekia laisvės.

Netrukus įvyks A.S.D. ir Korp! Vy
tis centrnių organų rinkimai. Ragi
name visus aktyviai dalyvauti rin
kimuose, nes mūsų organizacijos atei
tis ir veikla remiasi nariais ir išrink
tais vadovais. Parinkti tinkamiausius 
šiom aukštom pareigom asmenis yra 
kiekvieno nario šventa pareiga. O 
tiems, kurie sutinka pašvęsti daug 
savo laiko ir jėgų, apsiimti eiti va- 
dovo-vės pareigas, yra maloniau dirb
ti jeigu nariai juos remia ir jiems 
pritaria. Būtų gerai jeigu kiekvienas 
išsiųstas balsavimo lapas būtų sąži
ningai išpildytas ir sugrąžntas į tei
singą vietą.

Naujai pakeltos į tikrąsias nares Los An
geles sesės, is kairės: Žibutė Stroputė, Bi
rutė. Lambergaitė, Ina Stadalnikaitė ir 
Vida Mickutė. K. Mikėno nuotr.

134

25



PAŠNEKESYS SU BUVUSIU F.S.S. PIRMININKU

“Mūsų Vyčio” redakcija turėjo išsamų pasikalbėjimą F.S.S. veiklos 
klausimais su neseniai Filisterių Skautų Sąjungos C.V. pirmininko ka
denciją baigusiu f ii. Vytautu Šliūpu. Tą pašnekesį, sutrauktoje klausimų 
ir atsakymų formoje, spausdiname žemiau.

Po dviejų metų organizuotos veiklos norime paklausti, ar galima bū* 
tų pasakyti, kad FSS yra prasminga, aktuali ir naudinga lietuvių bendruo
menės ir skautijos dalis?

Į klausimą, ar FSS yra prasminga ir aktuali organizacija lietuvių 
bendruomenei, galiu nedvejodamas atsakyti teigiamai. FSS, kaip žinote, 
apjungia pačios didžiausios lietuvių organizacijos (skautų) subrendusius 
ir universtetus baigusius narius. Šiuo apjungimu ir neleidimu jauniesiems 
intelektualams nubyrėti į lietuviško gyvenimo užuomarštį, FSS pasitar
nauja lietuvių visuomenei tuo momentu, kada žengimas į savistovų gyve
nimą, naujo darbo galimybės ir kitokie patrauklumai labiausia veikia 
jaunuolius bei suteikia jiems geriausią progą užmiršti, kad yra gimę lie
tuviais. FSS yra tas tiltas, kuris perveda jaunus intelektualus iš studentiš
ko suolo į subrendusio lietuvio organizacinį darbą.

FSS yra naudinga ir skautijai, nes, kaip matome įvairiose vietovėse, 
mūsų organizacijos aktyvieji filisteriai sudaro vadovų daugumą. Šie fi
listeriai, perėję akademišką-skautišką stažą, sugrįžo prie vadovavimo ir 
auginimo visų mūsų paguodos — lietuviškojo atžalyno. Kiti filsteriai, ku
rie ir negali tiesioginiai vadovauti skautams, FSS organizacijos ragnami, 
dažnai paremia jaunuosius finansiniai, aukodami stovykloms, būklų įren
gimams, spaudos leidiniams, premijoms ir panašiai.

Ar galima būtų organizuotose FSS rėmuose išvystyti kokį nors aktyvų 
lietuvių bendruomenei tremtyje prasmingą veikimą?

Ne tik kad galima būtų išvystyti, bet daugelis skyrių tai ir atlieka. 
Pereitų kelių metų bėgyje FSS skyriai Bostone, Čikagoje, Clevelande, Los 
Angeles, New Yorke ir Toronte buvo suruošę visuomenei skirtus literatū
ros vakarus, koncertus, parodas, paskyrė literatūros premijas. Taip pat 
buvo ruošiamos studijų dienos, į kurias atsilankė ne tik mūsų organizaci
jos nariai, bet ir plačioji visuomenė ne vien tik pasiklausymui, bet ir prisi
dėjimui prie ruoštų diskusijų pasisekimo.

Ateityje manau, kad FSS galėtų suintensyvinti veiklą diskusinių va
karų surengimuose, išjudinime lietuviško studentiško organizuotumo, bei 
prisidėjime prie tautų laisvės kovos.

Jei FSS pasiryžtų kibti į kultūrinį darbą, kokia kryptis būtų vaisin
giausia?

Pirmiausia, kol esame palyginus jauni, turėtume didesnį dėmesį kreip
ti į savo pačių kultūrinį išsilavinimą ir kultūros išvystymą savo kolegų- 
ių tarpe. Daugiau laiko turėtume pašvęsti kultūrinėms diskusijoms, susi
rinkę į būrelius turėtume diskutuoti mūsų istoriją, mūsų rašytojus, dabar-
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tinę Lietuvos,padėtį — jos kultūrą, mokslą, literatūrą; sovietų ideologiją — teoriją ir praktiką (išnagrinėti iš pagrindų, kad nuodugniai žinotume, kas yra mūsų vakarų kultūros ir civilizacijos priešas, o ne vien tik vadovautumės jausmais ir tuščiais argumentais); politines studijas ir mūsų tremtinių įtaką dabartinėje valdžioje; pažinti dvidešimtojo šimtmečio žmogų ir jo problemas — pasaulėžiūrą, kultūrą ir civilizaciją; ir daugelį kitų.Tuo metu mes turime puoselėti ir savuosius talentus: ruošti mūsų jaunųjų talentų parodas, koncertus, rečitalius. Šitokiu keliu atnešime daug naudos ne vien tik sau, bet ir visai lietuvių tautai.
— Ar yra įmanoma organizuota politinė veikla? Kokia kryptimi ji 

turėtų eiti? Ko siekiant?— Leiskite man pacituoti iš filisterių vadovų gautų laiškų: “...ASS darė klaidą, ribodamas! arba vengdama savo veiklą išplėsti už skautiškos, studentiškos veiklos ribų į visuomeninę, politinę dirvą. Išvadoje atsirasdavo iš mūsų narių tarpo naujų organizacijų ieškotojų ir kūrėjų... Šių naujų organizacijų atsiradimas parodo, kad dalis mūsų narių nepasitenkina vien tik skautiška plotme, bet ieško kitų galimybių, jų nerasdami sprendžia klausimus kitaip. Jeigu ASS būtų šį reikalą greičiau supratusi, jos veidas ir dydis būtų galėjęs būti kitoks. Nebūtume nustoję labai veiklių narių...” Kitas FSS skyriaus pirmininkas rašo: “...Ko mes pasigendame, tai veiklą jungiančio motyvo ar organizacinės veiklos linijos... Jeigu mūsų veikla bus paaaiškinta vien tik skautiškuoju motyvu, mes — studentai ir vyresnieji, nebeturėsime užtenkamai dinamiškumo pačioje veikloje, bei entuziazmo pavieniuose nariuose... Ką mes turime? Atrodome kaip kokie karo veteranai, susirenkame apdūmoti praeitį, pakalbėti, bet, dirbant darbą, bijome aiškiai pasisakyti politinėje plotmėje, nes skautam žodis politika, tai kaip nelabajam kryžius...”Galėčiau dar cituoti laišką po laiško, bet manau užteks ir šių dviejų Jums parodyti, kad mūsų organizacijos vadovai ryškiai nori didesnio politinio veiklumo. Nesupraskite manęs, kad politiniu veikimu norime pereiti į nudėvėtą partinį ginčą, arba prisišlieti prie bet kurios dabar veikiančios politinės partijos. Ne, tai reiškia vien tik troškimą aktyviau pasireikšti tautų laisvinimo byloje ir kovoje prieš komunizmą. Mūsų skyriai reikalauja iš Centro Valdybos gairių, apjungiančių mus visus į laisvės kovą. Tikiu, kad mūsų sekančioji Centro Valdyba neužmirš šių narių pageida vimų.Pasidairykime aplink ir pamatysime, kad gyvename svarbių politinių įvykių išvakarėse. Prispaustos tautos jau baigia nusikratyti vakarų užmesto kolonializmo pančiais, greitai ateis galas ir rytų kolonializmui bei nekaltų tautų išnaudojmui. Mūsų abojurnas tėvų žemės laisvės byloje ir neprisiruošimas veikti tinkamam momentui iškilus, gali būti labai apgailėtinas ateityje. Todėl skatinu visus FSS narus nuodugniai įvertinti šią padėtį, pergalvoti ir apsisvarstyti. Atminkime, jei laisvės troškimui mūsų širdyse leisime numirti, jokie statutai bei rezoliucijos ateityje šios laisvės troškulio nebeatgaivins!
— Ar politinis darbas neprieštarauja FSS įsitikinimams bei statutui?— Dar kartą kartoju, kad politinė kova už tautų laisvę, tai ne tas pats kas politinės partijų peštynės. Amerikos skautai kas met kelia lais-
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Jaunimo Centro Studentu 
Ansamblio nariai Isabela 
Skapaitė ir Algirdas Vin
gelis budi Lietuvos pavil
jone.
J. Tamulaičio nuotr.

vės idėjas, kasmet mini savo krašto revoliuciją ir ruošia stovyklas Valley 
Forge, Pa., kur vyko Amerikos laisvės kovos revoliucinio karo metu. Tai 
kodėl mums, lietuviams skautams, tėvų žemės laisvės troškimas turėtų 
būti priešingas organizaciniams įsitikinimams?

Užmerkti akis ir nusigręžti nuo lietuvių tautos į mus sudėtas viltis 
būtų didelis ir neatleistinas nusikaltimas. Juk ir 1941 m. birželio mėn. mū
sų broliai akademikai partizanai su ginklu rankoje išėjo pareikšti pasau
liui, kad esame pasiryžę laisvę ginti. Ne vienas iš jų, įskaitant ir tuometi
nį Korp! VYTIS pirmininką, šį įsitikinimą apvainikavo savo gyvybe. Tada 
niekas jų neklausė ar tai buvo prieš statutą, todėl nemanau, kad kova 
už pavergtų tautų laisvę ir gerbūvį būtų priešinga naujajam statutui. 
Tačiau, jeigu kas šį klausimą keltų, į tai galima lengvai atsakyti: tik dina
miška organizacija, pajėgianti išvystyti sau statutą, pritaikytą jos narių 
galvosenai ir dvasiai, tepajėgs augti ir bujoti, o organizacija, supančiota 
nelanksčių statutu, bus pasmerkta merdėjimui.

— Kokie turėtų būti FSS santykiai su studentais-ėmis, dabartiniais 
ASD ir Korp! VYTIS nariais? Ar yra įmanomas koks nors bendradarbiavi
mas, siekiant FSS užsibrėžtų veiklos krypčių?

— Bendradarbiavimas yra ne tik įmanomas, bet ir būtinas. Tas yra 
ypač pastebima skyriuose, kuriuose nariai nėra skaičiuojami tuzinais 
arba šimtinėmis.

FSS nariai turėtų paruošti ir kasmet, kartu su jaunesniaisiais, peržiū
rėti veiklos planą, liečiantį ASS skyriaus prieauglį. Mes turime pagelbėti 
jaunesniams numatyti ir įtraukti tinkamus junjorus-kandidates; juos pri
ruošti pasižadėjimui, perduodami mūsų sukauptas akademiškas žinias ir
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garbingas tradicijas. Filisterių moralinė pareiga yra išsiauginti įpėdinius 
— susipratusius akademikus. Savo darbu ir pasišventimu mes turime būti 
pavyzdžiais jauniesiems, kaip esame įpareigoti mūsų tradicinės dainos: 
“...Kada ateis kitų eilė, stot’ vietoj mūs’ kad būt garbė...”

— Ar FSS atsiskyrimas susilpnino ar pastiprino ASD ir Korp! Vytį? 
Gal būt tas atsiskyrimas prieš dvejus metus pradėjo nebesuvedamą spra
gą tarp ASS filisterių ir studentų?

— Atsiskyrimas filisterių nuo studentų buvo labai pribrendęs reika
las skaitlingesniuose skyriuose. Jis ypač buvo raginamas jaunesniųjų na
rių, nes buvo norima “nusikratyti seniais”. Tačiau dvejų metų praktika 
parodė, kad griežtai atsiskyrus, nebendraujant ir be “senių” pagalbos, 
ASD ir Korp! VYTIS veikla susilpnėjo.

Paskutiniųjų metų bėgyje mažesniuose skyriuose vyresnieji ir jaunes
nieji vėl suartėjo ir ėmė daugiau veikti ASS mastu. Šitoks suartėjimas 
(bet ne vėl pilnas susijungimas, panaikinant FSS) yra sveikintinas. Jaunie
ji gali toliau savarankiškai veikti, kur, reikalui iškilus, jie gali lengvai 
gauti vyresniųjų narių moralinę ir praktišką paramą. Taip pat ir vyres
nieji, susibūrę į FSS, gali veikti pagal sau tinkamas gaires netrukdyda
mi jaunensniesiems.

— Ar FSS turi ateitį, ir, ar tai priklausys nuo jos lankstumo prisi
taikant prie aplinkybių, ar nuo dabar pasirinktų kelių?

— Manau, kad FSS turi gerą ateitį, tačiau tai priklausys nuo dauge
lio faktorių.

Kiekvienos organizacijos veiklumas priklauso nuo jos dinamiškumo 
ir dabartinio populiarumo. Taip pat dėmesys turi būti kreipiamas ne tiek 
į sugebėjimą prisitaikyti prie aplinkos, kiek galėjimo tai aplinkai ko nors 
konstruktyvaus duoti. Mes, FSS nariai, visada rasimės padėtyje, kur stu
dijuojąs ASS jaunimas nenorės “vyresniųjų” jiems tiesioginio vadovavi
mo, tačiau lauks pagalbos tiek dvasiniai tiek ir praktiškai. Tačiau, studi
jas baigę akademikai, greitai turės perleisti vadžias studijuojantiems ir 
ateiti arba į FSS arba nubyrėti į “pensiją”, nes to reikalaus pats gyvenimas.

Pagrindinis mūsų uždavinys, tai FSS rėmuose sąlygų sudarymas vy
resniųjų akademikų veikimui bei pasireiškimui, kitaip, nesupratę narių 
pageidavimų, prarasime stiprų ir labai svarbų užnugarį. Tuo pat metu tu
rime padaryti FSS tiek judrią ir patrauklią, kad į ją nesibijotų ateiti jau
nesnieji, kad jie FSS globoje jaustų ASD ir Korp! VYTIS tradicijų tęstinu
mą ir galėtų toliau vystytis jau suaugusiems tinkamoje plotmėje. Šitokia
me organizacijos išbalansavime ir glūdės mūsų FSS ateities pasisekimas, 
todėl tikrai tikiu, kad naujoji FSS Centro Valdyba tinkamai supras šią 
padėtį ir greitai į ją reaguos.
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LOS ANGELES

• A.S.S. skyrius surengė Vasaros šven
tę, kurios metu keturios sesės ir penki 
broliai davė tikrųjų narių ir senjorų pa
sižadėjimus. Buvęs Korp! Vytis pirminin
kas Mykolas Naujokaitis uždėjo spalvas 
naujiems senjorams, jų tarpe ir savo sū
nui Sauliui.

• Š. m. liepos 21 d. fil. A. Avižienis ir 
t.n. Jūratė Bulotaitė, Los Angeles A.S.D. 
pirmininkė, sukūrė skautišką, akademinę 
šeimą. Vestuvėse dalyvavo beveik visi Los 
Angeles akademikai skautai. Jaunieji iš
vyko šešioms savaitėms į Europą medaus 
mėnesiui.

ČIKAGA

• ASD Čikagos skyriaus pirmininkei 
t.n. Laimai Petrauskaitei vasarai išvy
kus j New Yorką, kandidačių paruošimą 
perėmė t.n. Gražina Budrytė ir t.n. Giedrė 
Stasiškytė. Gražina apsiėmė paruošti kan
didates ASD spalvoms, o Giedrė, tas, ku
rios dar nėra davusios vyr. skaučių įžo
džio. Kandidatėms buvo duotas apribotas 
laikas parašyti ir įduoti temas bei refera

tus, kurie reikalaujami vyr. sk. kandida
čių programoje. Vyr. skaučių kandidačių 
sueigos buvo daromos kas savaitę, kurių 
metu buvo išnagrinėta LSS santvarka, 
ideologija, istorija, religiniai klausimai ir 
lietuvių literatūra. Visos kandidatės uo
liai lankė sueigas ir ruošiasi egzaminams 
bei apklausinėjimams, kurie įvyks už po
ros savaičių.

• Rugp. 4 d. įvyko sen j. Algio Stri
maičio ir ASD kandidatės Danguolės Jan
kauskaitės sutuoktuvės. Jie išvyko į Colo
rado, kur Algis atlieka karinę prievolę.

• Šią vasarą nemažas skaičius skau
tų akademikų Čikagoje sukūrė šeimas. Fil. 
Donatas Tijūnėlis susituokė su Indre Pa- 
liokaite. T.n. Danguolė Okaitė ištekėjo už 

Algio Juškio. Korp! Gintaro narė Jonė 
Kregždaitė ištekėjo už Algio Juškio. Fil. 
Adomas Mickevičius rugp. 18 d. susituo
kė su fil. Kaminskaite. Rugsėjo 15 d. t.n. 
Irena Vytauskaitė išteka už Rimo Valaičio. 
Senj. Stasys Vanagūnas, buvęs ASS Urba
nos pirmininkas rugp. 17 d. vedė Danguo
lę Balcerytę. T.n. Nijolė Galbuogytė ište
kėjo už V. Raišio.

• Iki vasaros stovyklos, ASD ir Korp t 
Vytis centro valdybos nutarė pravesti ko- 
respondencinius suvažiavimus, kurių metu 
bus renkamos 1962-3 metų kadencijai cent
ro valdybos.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Vasaros laiku visas Detroito skyrius 

deda pastangas paruošti vasaros stovyk
lą. Pirmininkas senj. Algis Zaparackas 
tvarko programą iš Dayton, Ohio, kur va
saros laiku dirba. Kitus reikalus tvarko 
likusi valdyba Detroite. Brolis Algis be
veik kas savaitgalį grįžta į Detroitą, tai 
posėdžio, 'pasitarimų, ir telefono šnekų 
netrūksta.

• Rugpjūčio 19 d. naujoji FSS centro 
valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
pirmininkas — Kęstutis Jėčius, progra
mos vedėja — Ina Užgirienė, sekretorius
— Dr. Edvardas Kaminskas, iždininkas
— Algis Stepaitis ir reikalų vedėjas — 
Raimundas Korzonas.

• ASD gretos padidėjo naujom tikrom 
narėm. Štai jos Bostone: Laima Jakutytė, 
Aldona Malėnaitė, Rūta Matjoškaitė ir Va
lentina Ščiukaitė. O New Yorke: Regina 
Kulytė, Vigilija Matekūnaitė, Irena Pet- 
niūnaitė, Audronė Senkutė, Ramunė Vil- 
kutaitytė ir Auksė Vilpišauskaitė.

• Jubiliejinės Jūrų Skautų Stovyklos 
dienraštį “Jūros Žadas” leido Korporacija 
Gintaras. Redakcinę komisiją sudarė: Au
drius Aglinskas, Marija Gumbinaitė, Vik
toras Motušis, Gintaras Rėklaitis ir Dan
guolė Urbonaitė.
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< FSS Čikagos skyrius rugpiūčio 25 d. 
surengė iškylą “Gintaro” vasarvietan, 
Union Pier, Mich. Pasitaikė tipiška šiai 
vasarai diena — šalta, apsiniaukus, lino- 
janti. Pasiryžėlių radosi nedaug, gal tik 
apie 30 dūšių. Kas įdomu ir sveikintina, 
tai, kad daugumą sudarė studentai.

Lietučiui lengvai krintant filisteriai (su 
vasarvietės šeimininko ir vienos viešnios 
pagalba) sumušė studentus tinklinyje. Va

kare Valdas Adamkavičius kalbėjo apie 
laisvojo pasaulio lietuvių politinius - vi
suomeninius veiksnius, kiek plačiau pa
liesdamas VLIKą, ALTą ir Liet. Bendruo
menę. Vėliau, prie laužo, Kazys Almenas 
skaitė iš savo kūrybos. Kaip jau akademi
kų įprasta, buvo linksmai padainuota nors 
traukiant pianisimo buvo girdėti lyg dan
tų kalenimas.

ATLANTO RAJONO SKAUTŲ VYČIŲ 
SĄSKRYDŽIO REZOLIUCIJA

YMCA Camp Jewell 
North Colebrook, Connecticut 

Mes, Atlanto Rajono skautai vyčiai, su
važiavę į savo sąskrydį, kreipiamės į są
moningą lietuvių visuomenę, ragindami 
ją imtis didesnės akcijos prieš komunisti
nį judėjimą ir to judėjimo aklus pasekė
jus. Ypatingai raginame skautišką jau
nimą apsišviesti apie komunizmą, naudo

jant objektyvius šaltinius, ir, taip apsi
šarvavus, veikti į amerikiečių visuomenę, 
universitetų studentus ir valdžios organus 
laiškais ir kitomis priemonėmis, raginant 
aktyviai kovoti prieš komunizmo pavojų.

Už sąskrydžio dalyvius
ps. S. Liaukus

Atlanto rajono sk. vyčių skyriaus vedėjas.

FU. Mykolas Naujokaitis 
riša Korp! Vytis spalvas 
sūnui Sauliui. Dešinėje 
Albinas šeškas.

K. Mikėno nuotr.
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IŠBLAŠKYTOS MINTYS, IŠSIBLAŠKIUSIO 
ŽMOGAUS APIE ŠĮ, TĄ IR ANĄ

Gyvenimui šuoliuojant teko pastebėti, kad žodis RIMTAS turi įdomią ir labai skirtingą interpretaciją. Nesu šios sąvokos aiškinęsis anksčiau, nors visada šitas žodis man skambėjo keistai, plaukė it miglose.Pagaliau, vieną vakarą pergalvojau buvusius įvykius, turinčius kokio nors ryšio su rimtumu, ir atsimušiau į šių dienų kasdienybes, kur žodžiai “rimtas - nerimtas” yra labai dažnai, mano supratimu, tariami ne vietoje.Pradėjau nuo vaikystės. Pirmi šio žodžio prisiminimai, sakyčiau šaknys, vedą į gana tolimą, mano atveju, praeitį: kada dar Lietuvoj su tėvais eidavau į svečius, šie visada man prigrasindavo elgtis rimtai, ydant nepadaryčiau jiems “sarmatos”. Tai reiškė, kad atėjęs mandagiai pasisveikinčiau su šeimininkais, rimtai jiems pasikloniočiau, visiems ir visada rimtai atsakinėčiau į visus klausimus (nors ir pačius nerimčiausius); kad prie stalo nesibadyčiau alkūnėmis ir negriebčiau per stalą maisto ar giros (tada alkoholio dar nepažinojau), bet rimtai paprašyčiau paduoti pyrago riekę, arba pasiūlyčiau kaimynui druskos ar pipirų — žodžiu, kad nepadaryčiau jokios kiaulystės, kuri galėtų mesti man nerimtumo šešėlį, arba sudarytų įspūdį, kad tėvai mane nepakankamai rimtai auklėja.Čia, išeivijoje, su šiuo žodžiu susidūriau visai kitose aplinkybėse. Manyčiau, kad ir šio žodžio “nerimtas” prasmė buvo visai kita, nei anais gerais vaikystės metais. Pavyzdžiui. Kalbėjau tyliai su viena kolege ir stengiausi ją sudominti. O jinai, žinote, pasakė, kad jau laikas būtų man surimtėti. Aš truputį nustebau ir čia pat paklausiau, kaip ji supranta rimtumą ir, aplamai, ką ji tuo bus norėjusi pasakyti. O jinai, šita kolegė, ir aiškina- “Matai, kolega, kad tu visad toks nerimtas, vis šneki nerimtai, lyg juokus kreti, o rimtomis temomis taip ir nenori pasikalbėti...Įsidėjęs šiuos žodžius į širdį, nors nesuprasdamas kodėl kolegė moka pinigus eidama į kiną pažiūrėti komedijos, (jeigu jumoro nemėgsta), pradėjau kalbėti šitokiom temom.Pirmiausiai griebiau už apykaklės Nasserį — pradėjau savo kolegę vedžioti po Sinojaus dykumas, Sueso pakrantes, nuvedžiau į Port Saidą, iš čia daviau šuolį į Kipro salą, paskui į pietryčių Aziją, supažindinau su raudonųjų vietnamiečių Minchu; persikėliau į Australiją su trumpa akademija apie “White Australian Policy”, kiek ilgiau apsistojau aboridženų rezerve, kalbėdamas apie šios rasės padėtį ir ateities perspektyvas. Kolegė aiškiai nuobodžiavo — nei nemėgino pareikšti savo nuomonės. Pagalvojau, kad gal pasirinkau nepakankamai rimtas temas, tad pradėjau kalbą
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apie naujausius geologinius kasinėjimus Lietuvoje. Ir vėl nepataikiau. 
Mečiausi į atomo srytį: užkliuvau už atomizuotų debesų po bombų spro
gimų Sibire ir Kalėdų salose. Pagaliau, desperacijoje, mėginau įvelti vė
lyviausius pažengimus gelžbetonio pastatų srityje. Čia kalba nutrūko — 
kolegė atsiprašė, tardama, kad atsiminė namuose palikusi įjungtą prosą, 
ir nukulniavo savo keliais.

Kitą kartą, važiuodamas iš paskaitų su vienu kolega, prisipažinau kiek 
atsiilikęs moksle, tad žadėjau ateinantį savaitgalį pasėdėti namuose ir rim
tai pasimokyti.

— Taip, taip, tėvas, jau laikas būtų tau surimtėti...
Ach, pagalvojau, štai kur šuo pakastas. Reiškia, kuo daugiau sėdėsi 

namuose ir kuo mažiau dalyvausi socialiniame gyvenime, tuo būsi rim
tesnis.

Norėdamas būti rimtas ir kitų akyse, dvi savaites neišėjau iš namų, 
nors ir buvo keletas lietuviškų pobūvių ir šiaip šaunių parengimų. Laiką 
dilinau skaitydamas Dantės “Pragarą” ir kitus rimtus dalykus. Pagaliau 
nutariau pasižvalgyti po pasaulį, ydant įsitikinčiau, kiek bus pakilusios 
mano rimtumo akcijos. Pasukau tiesiog į “Dubysą”. Čia priėjęs vienas 
draugelis ir sako:

— Tai kodėl į parengimus nebeateini? Buvo fain, laiką taip rimtai 
praleidom, o tu ką?

Bandžiau aiškinti, kad vienas bičiulis sakė, jog namuose sėdint te
gali būti rimtas... Tačiau šis tik ranka numojo, sakydamas, kad tie, ku
rie nemoka dviejų dalykų sudurti, yra nuo gyvenimo atsilikę ir, aiškiai 
šnekant, nerimti.

Ir vėl nepavyko! Panašios rūšies tyrinėjimai nuėjo niekais. Teliko 
griebti arkliui už uodegos, kitaip sakant mokytis iš pačių rimčiausiųjų, — 
pripažintų lietuviško rimtumo apaštalų. Pasirinkau žymiausią Chicagos 
Marquette Parko veikėją, kurio auksinė plunksna pakasė ne vieną kaimo 
buršą po nerimtumo velėna. Užeisiu, sakau, netikėtai ir pagausiu jį, be- 
spinduliuojantį natūralioje rimtumo aureolėje. Gal tuomet atsiskleis nors 
kamputis uždangos, slepiančios rimčiausioje gyvenimo paslaptis. Radau jį 
sėdintį prie televizijos basą ir su alaus skardine rankose. Ilgai nekalbėjo
me. Jis pareiškė stebįs amerikietiškas, protą žlugdančias savybes, ydant 
susipažinęs galėtų tobuliau prieš jas kovoti.

Tolimesnės rimties studijos nurodė, kad gali būti nerimtas, vyresnių
jų nuožiūra, kai šoki “tvistą”, kitaip sakant, nuo merginos atitolsti, kai 
prie merginos (bešokant) prisiglaudi, atseit, sumažini distanciją; kad iš
geri, kad neišgeri, kad su jo nuomone nesutinki, kad mėgini savo trigrašį 
pridėti ir t. t. be galo.

Žinoma, parašius tokią nerimtą rimtumo analizę, priderėtų užbaigti 
duodant bent asmenišką “rimto žmogaus” definiciją. Na, jeigu jaunas ir 
sveikas žmogus dirba — kada laikas dirbti, linksminasi — kada laikas 
linksmintis, juokiasi — kada yra juokinga, samprotauja ir turi savo nuo
monę bei pagal savo išgales ir išsilavinimą stengiasi suprasti ir įvertinti 
kito asmens nuomonę, — suvokti jo mintis, tada toks jaunuolis, man ne
rimtai galvojančiam, atrodo esąs rimtas.

Dr. Romulus B.T.F., K.B.
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MIELI SKAITYTOJAI

• Ši vasara buvo išskirtina “Mūsų Vy
čio” istorijoje: du buvę redaktoriai, Al
girdas Avižienis ir Adomas Mickevičius 
žengė tą, atrodo, ir kiečiausiems “sma
kams” neišvengiamą, šuolį — vedė. Lie
pos mėn. 21 d. Algirdas susituokė su t. 
n. Jūratė Bulotaitė, o rugpiūčio mėn. 18 
d. Adomas — su fil. Evelina Kaminskaite.

Avižieniai medaus mėnesį leidžia Euro
poje, kur Algirdas atliko Gilwell’io kursų 
praktiškąją dalį, dalyvavo šveicarų skautų 
vyčių sąskrydyje ir skaitė mokslinį darbą 
International Federation for Information 
Processing suvažiavime.

Mickevičiai patraukė saulėton Meksikoj 
ir pakeliavę grįš Čikagon. Adomas eina 

Lietuvių Studentų Sąjungos leidžiamo žur
nalo “Lituanus” vyr. redaktoriaus parei
gas.

Abu kolegas ir seses Eveliną ir Jūratę 
visi “Mūsų Vyčio” darbuotojai nuoširdžiai 
sveikina ir linki daug, daug laimės.

• Liepos mėn. 26 d. — rugpiūčio mėn. 
6 d. Helsinkyje vyko aštuntasis tarptau
tinis jaunimo festivalis, organizuotas ko
munistinių sąjūdžių. Iš pavergtosios Lie
tuvos dalyvavo apie 20 lietuvių. Festiva
lyje taip pat dalyvavo 4 laisvojo pasaulio 
lietuviai, jų tarpe ir “Mūsų Vyčio” atsto
vas. Šio numerio puslapiuose spausdiname 
jo įspūdžius ir eilę nuotraukų.

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Ką tik perskaičiau žiemos stovykhį ir 

slidinėjimo mėgėjos laišką M.V. No. 3. 
Pastebėjau, kad didelė minčių dalis pui
kiai išreiškia ir mano nuomonę apie žie
mos stovyklas. Nėra reikalo man jas vi
sas čia išvardinti, būtiį tik pakartojimas, 
tačiau noriu savo pritarimu padrąsinti 
sekančios žiemos stovyklos rengėjus ruoš
ti stovyklą atsižvelgiant į sesės pasiūly
mus.

Bet, neiškenčiu znenos minties nepa
karto jęs. Noriu kaltę dėl stovyklų pras
mės pametimo mesti ne ant rengėjų, nei 
ant valdybos, bet ant ty apatijos persi
sunkusių akademikų, kurie visu savo el
gesiu šneka: “palinksminkit mane — 
užtenka, kad aš čia atvažiavau’.

Skautiško laužo (ir sniego) 
mėgėjas

“LAIŠKAI LIETUVIAMS”
skelbia konkursą parašyti straipsniui apie 
kurią nors asmenybę ugdančią savybę (t. 
y. reikia rašyti apie kurią nors dorybę). 
Galima rašyti ir beletristine forma. Raši
niai turi būti ne ilgesni kaip trijų tūks
tančių žodžių ir turi būti tinkami spausdin
ti “Laiškuose Lietuviams”. Rašinius, pa
sirašytus slapyvardžiu ir įdėjus į atskirą 
vokelį savo tikrąją pavardę ir adresą, iki 
1963 m. vasario mėn. 1 d. siųsti šiuo adre
su: 2345 W. 56th St., Chicago 36, Ill. Už 
geriausius rašinius bus duodamos šios pre
mijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 
50 dol., IV — 25 dol. Laimėtojams premi
jos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” me
tiniame parengime 1963 m. kovo mėn. 9 d., 
7 vai. vakaro Jaunimo Centre. Meninę 
programą atliks solistė Valentina Kojelie- 
nė-Cinkaitė.

Daugiau žinių apie konkursą galima ras
ti “Laiškuose Lietuviams”.
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